
  

 

Wedstrijdreglement voor de Award van het Danone 

Instituut, de prijs voor het beste wetenschappelijke artikel 

bestemd voor het grote publiek in het domein voeding 

 

In lijn met de missie van het Danone Instituut zal het artikel, dat zich het meest onderscheidt, gaan over : 

- de bijzonderheden van ‘zuivelproducten, yoghurt, gefermenteerde melk en gefermenteerde melk met 

probiotische, prebiotische of symbiotische eigenschappen’ die bijdragen aan de gezondheid van de mens 

(in vitro- en/of in vivo-studies, kennis en nieuwe inzichten, mechanismen, mythe en realiteit, …) 

of 

- Het belang van de 'darmmicrobiota’ in relatie tot (darm)gezondheid en welzijn 

of 

- De impact van de gezamenlijke maaltijd (met familie, in groep, ...) op de eetcontext of -omgeving, de 

nutritionele kwaliteit of het eetgedrag en de psychologie van de eter. 

Art 1. 

De prijs beoogt de verspreiding te bevorderen bij het grote publiek van recente en belangwekkende 

wetenschappelijke gegevens in het domein voeding, zoals hierboven toegelicht. 

Art 2. 

De prijs wordt uitgereikt aan de auteur van een publicatie of een wetenschappelijk werk die erkend wordt 

binnen een Belgische academische of wetenschappelijke instelling in de brede betekenis (hoger of 

universitair niveau). 

Art3. 

Het Danone Instituut zal een bedrag van € 1.500 toekennen aan twee laureaten, één Nederlandstalige en 

één Franstalige. 

De prijs wordt uitgereikt tijdens een ceremonie. 

Art 4. 

De kandidatuur moet uiterlijk tegen 7 september 2018 per e-mail worden ingediend op het adres 

institute@danone.com 

Art 5. 

Het artikel waarvoor de prijs wordt toegekend, dient te beantwoorden aan de volgende vereisten: 

- behandelt het hierboven beschreven thema; 

- omvat maximaal 2 A4 pagina’s (maximaal 6000 karakters); 

- is bestemd voor een breed publiek, dat niet noodzakelijk kennis heeft van het domein en/of 

wetenschappelijk onderlegd is; 

- is gebaseerd op wetenschappelijk materiaal (of een andere publicatie, thesis, eindwerk …); 
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- is opgesteld in het Frans of het Nederlands; 

- is vergezeld van een samenvatting van het artikel van maximaal 150 woorden; 

- is vergezeld van een cv en het bewijs dat de auteur tot de opgegeven instelling behoort (een 

voorwaarde voor de toekenning van de prijs). 

- is vergezeld van een beschrijving van de functie van de kandidaat. 

De evaluatie gebeurt op basis van criteria als schrijfstijl, originaliteit waarmee het onderwerp wordt 

behandeld, leesbaarheid/duidelijkheid van het artikel enz. 

Art 6. 

De rangschikking van de kandidaten en de voordracht van de laureaat gebeurt door een jury bestaande 

uit leden van het stuurcomité van het Instituut Danone, aangevuld door zes externe personen die 

aangeduid zijn door de leden van het stuurcomité. De laureaat wordt verkozen binnen de drie maanden 

volgend op de uiterste datum van indiening van de kandidaturen. 

De laureaat behoudt de intellectuele eigendom met betrekking tot zijn werk, zijn onderzoek en zijn 

publicaties. Over de toekenning van de prijs zal gecommuniceerd worden via diverse media. Dit betekent 

dat de laureaat door deel te nemen het Instituut Danone uitdrukkelijk de toestemming verleent om het 

werk, het onderzoek en de publicaties van de laureaat te gebruiken, te verspreiden en te publiceren, dit in 

overeenstemming met de regels inzake intellectuele eigendom. Het Instituut Danone zal met name bij 

elke communicatie duidelijk verwijzen naar de laureaat. Voor alle bijkomende inlichtingen kunt u ons 

contacteren via institute@danone.com 

www.danoneinstitute.be 
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